• ‘A SINGLE HUMAN FAILURE CAN RUIN YOUR BUSINESS...
NOW YOU HAVE THE POWER TO STOP IT!’
•

Informação confidencial nas mãos de um concorrente pode ser muito prejudicial para a empresa

Falhas Humanas não são um mito de segurança
78% das empresas já tiveram uma fuga de informação resultante de uma negligência de um trabalhador
ou de uma ação maliciosa.
6 de 10 fugas de informação são descobertas apenas por acidente.
61% dos funcionários tem acesso a dados privilegiados resultante de curiosidade.
8 de 10 gestores já lidaram com uma perda ou roubo de um computador portátil.
80 dias é o tempo médio para descobrir uma fuga de dados.

DATA LOST PREVENTION (DLP)
Protege a sua empresa de custos elevados derivados de
fugas de informação.
Deteção atempada de atividades perigosas, dentro da sua empresa.
Processo de instalação e configuração rápido e fácil .

Identifica atividades suspeitas
antes de resultarem em perdas de tempo e dinheiro

Reduz os custos de pessoal, identificando problemas de produtividade e melhorando o
desempenho no trabalho.

Como é que o DLP pode ajudar a sua empresa?
Prevenção na Fuga de Informação
O DLP mantém os dados críticos dentro de sua empresa. Os colaboradores não
podem enviar informação importante para um concorrente ou para iniciar o seu
próprio negócio.

Ficheiros Mal Orientados
O DLP previne que dados importantes cheguem às mãos erradas, tanto dentro
como fora da empresa, e alerta a gestão de potenciais perigos.

Engenharia Social
O DLP pode detetar ataques de engenharia social e tentativas de chantagem, numa
fase inicial, impedindo-os de causar danos na sua empresa.

Como é que o DLP pode ajudar a sua empresa?

Perda de Computadores Portáteis & Pen's usb
Os dados importantes estão protegidos pelo DLP, mesmo que sejam perdidos
em viagem. Todo o conteúdo ou ficheiros selecionados continuam encriptados e
ilegíveis para o ladrão.

Flutuações de Produtividade
O DLP ajuda a identificar alterações de produtividade e revela tendências perigosas
no tempo.

Como é que o DLP pode ajudar a sua empresa?

Segurança BYOD
O DLP mantém os dispositivos que são propriedade do funcionário sob controlo.
Nenhuma informação pode escapar da empresa, através desses dispositivos.

Gestão de Recursos
O DLP pode controlar a utilização de uma impressora, de aplicações e limitar
atividades online, excessivas.

